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REFERAT  
Afdelingsbestyrelsesmøde den 4.marts 2015 

 

Til stede 

 Thomas (formand), Michelle, Laura, 

Christian og Christina 

 Bo, Helene og Jørn (varmemester) - 

ikke til stede. 

Dagsorden 

 Driften 

 Opsamling af beslutninger 

 Regnskab/Budget 

 Beboerhenvendelser/Udsendt post 

 Aktiviteter 

 Eventuelt 

Driften 

1. Markvandring 

a. Bestyrelsen deltager. Christian går med rundt. 

2. Skrænter 

a. Bestyrelsen foreslår at der plantes bunddække i stedet for græs på skrænterne. 

Pengene tages fra puljen fra lånet (jf. afdelingsmødet august 2014). Det blev 

nedstemt i august 2014, at vi ikke vil betale for græsslåning af Danjord. 

b. Bestyrelsen vil gerne have forslag til planter og pris til næste bestyrelsesmøde. 

3. Kursusweekend 

a. Laura, Christina og Thomas deltager. 

Opsamling af beslutninger 

4. Udendørs belysning 

a. Elektrikeren og varmemesteren er tæt på at lokalisere problemet – 5 lamper er 

tilbage. 

5. Lamper på den nye sti mellem 74 og 76 

b. Lamperne kom i fredags og er blevet monteret i dag. 

6. Mangelgennemgang med Danjord omkring de nye støttemure og trapper 

c. Inspektøren følger op med Danjord. 

7. Sne på fortov (langs Tronkærgårdsvej) 

d. Bestyrelsen spørger: Hvem skal rydde sne her? Kommunen eller os selv/Danjord? 

Bestyrelsen ønsker svar fra vores inspektør. 

Godkendelse af referat 

8. Godkendt. 

Beboerhenvendelser/udsendt post 

9. … 

Nyt fra hovedbestyrelsen 

10. Intet nyt. 

Regnskab/Budget 

11. - 

Aktiviteter 

12. - 
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Eventuelt 

13. Grundejerforening 

a. Ingen beboere mødte op for at støtte op. Thomas orienterede om, at der pt. 

arbejdes på at få lavet en fordelingsnøgle for fordeling af udgifter til vedligehold af 

veje etc. 

b. Bestyrelsen efterlyser en beboer, som har lyst til at gøre et stykke arbejde for for 

eksempel placering af legeplads og for at gøre vores indflydelse gældende på 

grundejerforeningsplan. Thomas fortsætter ikke arbejdet. 

14. Storskrald 

a. Husk at ringe Storskrald Aarhus (8940 1600) når man stiller noget derned. Det skal 

sorteres efter Aarhus Affald Varme’s forskrifter. Man skal oplyse at det skal afhentes 

på Tronkærgårdsvej 98. Dette er STADIG et problem at mange efterlader affald 

usorteret og uden at bestille afhentning. 

Næste møde: ONSDAG d. 1. april 2015, kl. 18.30 hos Bofællesskabet, Tronkærgårdsvej 102. 

Beboerhenvendelser, stort og småt, skal komme på skrift til et bestyrelsesmedlem eller til 

bestyrelsesmailen (bestyrelse.afd19@gmail.com) eller ved personligt fremmøde til 

bestyrelsesmødet. Ønsker man at være anonym i referatet skal der gøres opmærksom på 

dette. Der er afsat 30 min til henvendelser. Kom kl. 18.30, da man skal lukkes ind til mødelokalet 

med nøgle. 


